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BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian & Pengembangan 

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan atau R & D 

(Research and Development) adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. 

Menurut Gay (dalam Sutarti dan Irawan 2017: 5) penelitian pengembangan 

dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mengembangkan suatu produk 

yang efektif untuk digunakan sekolah dan bukan untuk menguji teori. 

Sedangkan menurut Seels dan Richey (dalam Sutarti dan Irawan 2017: 6) 

mendefinisikan penelitian pengembangan sebagai suatu pengkajian sitematik 

terhadap pendisainan, pengembangan dan evaluasi program, proses dan produk 

pembelajaran yang harus memenuhi kriteria validitas, kepraktisan dan 

efektivitas produk tersebut.  

Berdasarkan dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan diatas, peneliti 

dapat menyimpulkan definisi penelitian dan pengembangan adalah metode 

penelitian yang sitematis terhadap pengembangan suatu produk terhadap 

pendesainan, pengembangan dan evaluasi program, proses dan produk yang 

harus memenuhi kriteria validitas, kepraktisan dan efektivitas produk untuk 

digunakan di sekolah.  

Model yang digunakan oleh peneliti adalah model pengembangan ADDIE. 

Model ADDIE adalah model pengembangan yang di populerkan pada tahun 
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1990-an oleh Reiser dan Mollenda. ADDIE merupakan singkatan dari 

(Analysis- Design- Develop- Implement- Evaluate). Model ADDIE bersifat 

sederhana dan dapat dilakukan secara bertahap atau sitematis untik 

mewujudkan media pembelajaran yang efektif untuk digunakan di sekolah.  

Peneliti menggunakan model ADDIE karena model ini merupakan 

pengembangan media pembelajaran yang sederhana. Model ini memiliki 

prosedur yang lebih simple namun tetap menyeluruh dan lengkap untuk 

mengembangkan suatu produk yang efektif. Prosedur yang terdapat di dalam 

model ini sudah cukup untuk membuktikan media pembelajaran yang efektif 

dugunakan. 

B. Prosedur Penelitian & Pengembangan

Prosedur penelitian & pengembangan model ADDIE memeliki 5 tahap, 

yaitu: 

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian & Pengembangan Model ADDIE 

1. Analisis (Analysis)

Pada tahap awal ini peneliti melakukan analisis  yang mencakup 2 

aspek yaitu analisis kebutuhan (need analysis) dan analisis kinerja 

(performance analysis). Pada  analisis kebutuhan di SD Negeri Junrejo 

Analyze 

Evaluate 

Development 

Design Implematation 
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01 Kota batu, peneliti menemukan permasalahan dalam proses 

pembelajaran yaitu pada materi siklus air tema 8 subtema 2 pembelajaran 

1 di kelas V tentang kurangnya media pembelajaran yang kurang efektif 

untuk proses pembelajaran. Guru hanya menggunakan media gambar dan 

buku peserta didik dalam proses pembelajaran. Akibatnya peserta didik 

kurang memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Pada 

analisis kinerja, peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran walaupun 

sudah menggunakan metode diskusi. Pengetahuan dan keterampilan 

peserta didik kurang dimaksimalkan karena pembelajaran kurang 

menarik minat peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan baik.  

2. Desain (Design) 

Pada tahap ini, peneliti membuat rancangan/ desain media 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Nantinya media pembelajaran akan diimplementasikan 

kepada peserta didik pada proses pembelajaran. Selain itu, peneliti akan 

mendesain dan menyiapkan media pembelajaran REPLUSIR “Replika 

Siklus Air”. Proses mendesain akan dimulai dari penyiapan  media, 

proses pembuatan media sampai media pembelajaran selesai. Peneliti 

juga akan konsultasi kepada ahli materi dan ahli media untuk 

memberikan masukan terhadap desain media pembelajaran yang akan 

digunakan. 

3. Pengembangan (Development) 

Peneliti akan mengembangkan media pembelajaran REPLUSIR 

“Replika Siklus Air” berdasarkan analisis yang dilakukan dan desain 
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yang sudah disiapkan. Peneliti akan membuat media pembelajaran 

dengan alat dan bahan yang sudah disiapkan sebelumnya. Media 

pembelajaran akan dibuat dengan memperhatikan beberapa aspek seperti 

menarik minat peserta didik, mudah dugunakan dan memotivasi peserta 

didik untuk belajar. Nantinya media pembelajaran ini akan dibuat untuk 

penelitian di SD Negeri junrejo 01 Kota Batu. 

Pada tahap ini media REPLUSIR “Replika Siklus Air” akan 

divalidasi terlebih dahulu kepada ahli materi dan ahli media. Setelah 

medapatkan validasi atau dinyatakan layak sebagai media pembelajaran, 

maka media pembelajaran akan di implementasikan kepada peserta didik 

kelas V-A di SD Negeri Junrejo 01 Kota Batu pada materi siklus air tema 

8 subtema 2 pembelajaran 1. 

4. Implementasi  (Implentation) 

Setelah produk divalidasi oleh ahli materi dan ahli media dan 

dinyatakan layak. Media dapat diimplementasikan di sekolah dasar. 

Media akan diimplementasikan di SD Negeri Junrejo 01 Kota Batu. 

Peneliti akan menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai 

aturan yang berlaku. Setelah diuji cobakan, peneliti akan menyebar 

angket kepada peserta didik dan guru kelas dan media pembelajaran akan 

dievaluasi. 

5. Evaluasi (Evaluated) 

Pada tahap ini dilakukan analisis sistem pembelajaran yang 

dilakukan di kelas V SD Negeri Junrejo 01 Kota Batu sudah berhasil atau 

belum. Peneliti akan melakukan klarifikasi data yang didapat dari angket 
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yang sudah diisi oleh peserta didik dan guru kelas. Peneliti juga 

melakuakan review kepada ahli media untuk memberikan masukan 

terhadap media pembelajaran yang telah dibuat dan diimplematasikan di 

sekolah dasar.  

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dan pengembangan ini dilakukan di SD Negeri Junrejo 01 Kota 

Batu yang berlokasi di Jl. Hasanudin No. 140 Junrejo Kota Batu. Sedangkan 

waktu penelitian dan pengembangan di SD Negeri Junrejo 01 kota Batu adalah 

semester ganjil dan genap tahun ajaran 2018/2019. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Terdapat hal yang mempengaruhi kualitas data hasil peneltian yaitu 

kualitas pengumpulan data. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan 

ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Menurut 

Sugiono (2017: 308) Menurut Sugiono (2017: 308) teknik pengumpulan data 

adalah  pengumpulan data-data penelitian yang paling utama untuk dalam 

mengumpulkan data hasil penelitian. 

Pengumpulan data dapat dilakauakan dengan beberapa cara. Terdapat 

beberapa cara untuk mengumpulkan untuk mengumpulkan data hasil 

penelitian, yaitu: 

1. Observasi  

Menurut Hadi (dalam Sugiyono, 2017: 203) observasi adalah proses 

pengumpulan data yang kompleks yang tersusun dari proses psikologis 

dan biologis. Dalam teknik pengumpulan data ini menggunakan proses 
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pengamatan langsung atau tidak langsung. Teknik ini digunakan untuk 

mengetahui prilaku, kinerja dan gejala alam. 

Pada penelitian ini, peneliti sebagai observer akan mengamati proses 

pembelajaran di SD Negeri Junrejo 01 Kota Batu. Observasi ini dilakukan 

saat pembelajaran sedang berlangsung. Pada saat observasi peneliti akan 

mengobservasi pembelajaran terhadap hasil belajar peserta didik, minat 

belajar peserta didik dan ketertarikan peserta didik . 

2. Wawancara 

Wawancara bagian dari pertukaran informasi dan suatu ide sesuai 

dengan potik yang dubahas memelalui tanya jawab anatara dua orang. Hal 

ini berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Esterberg (dalam 

Sugiyono, 2017: 317). Teknik wawancara digunakan untuk 

mengumpulkan data awal untuk menemukan masalah.  

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada guru kelas V SD 

Negeri Junrejo 01 Kota Batu. Wawancara bertujuan untuk mengetahui 

masalah yang ada dalam proses pembelajaran sedang berlangsung. 

3. Kuisioner/ angket 

Kuisioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara menyerahkan 

sebuah pernyataan tertulis dan dijawab oleh subjek penelitian (Sugiyono, 

2017: 199). Peneliti membuat kuisioner tentang produk media 

pembelajaran yang diberikan kepada ahli materi dan ahli media dan 

membuat kuisioner yang diberikan kepada guru kelas dan peserta didik 

kelas V SD Junrejo 01 Kota Batu untuk mengetahui kelayakan media 

pembelajaran. 
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4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang memperkuat hasil 

penelitian  (Bungin, 2010: 121).  Dokumentasi akan memperkuat proses 

penelitian karena terdapat bukti dokumentasi pada saat observasi dan 

wawancara. Peneliti akan mengumpulkan data dokumentasi keadaan kelas, 

proses pembelajaran dan proses penggunaan media. 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen pedoman observasi, 

pedoman wawancara, pedoman kuisioner/ angket dan dokumentasi. 

1. Lembar observasi  

Peneliti telah melalukan observasi awal di SD Negeri Junrejo 01 

Kota Batu. Aspek yang diamati yaitu cara mengajar guru mengajar, media 

pembelajaran yang digunakan saat pembelajaran dan kesulitan peserta 

didik dalam pembelajaran. 

Tabel 3.1 Aspek Observasi 

No Aspek Indikator 

1 Pembelajaran Menggunakan media dalam proses pembelajaran 

Peserta didik aktif dalam proses penggunaan media 

Media menunjang pencapaian tujuan pembelajaran 

2 Respon siswa  Media membantu peserta didik meningkatkan motivasi 

Penggunaan media membantu fokus siswa terhadap pembelajaran 

Media membantu peserta didik lebih aktif 

Media membantu peserta didik mememahami materi 

3 Guru  Guru dapat mengaplikasikan media  

Guru dapat berinteraksi dengan peserta didik melalui media  

 

2. Lembar wawancara 

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada guru kelas V SD 

Negeri Junrejo 01 Kota Batu. Adapun lembar pedoman wawancara adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Aspek Wawancara 

No Aspek  Indikator 

1 

 

 

Media  Penggunaan media 

Kesulitan dan kemudahan menggunakan media  

Cara penggunaan media 

2 Materi  Penyajian manteri 

Penyampaian materi 

Pengguanan kalimat 

3 Pembelajaran Suasana pembelajaran 

Kendala dalam proses pembelajaran  

Dampak penggunaan media 

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi dalam bentuk foto dan video sebagai dokumentasi atau 

bukti bahwa telah melakukan penelitian. Dokumentasi akan dilakukan saat 

ketika berlangsungnya penelitian dari awal sampai selesainya penelitian. 

4. Kuisioner/ Angket 

Kuisioner ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu angket untuk 

validasi materi, validasi ahli, respon guru dan angket untuk respon peserta 

didik terhadap media pembelajaran. Adapun kuisioner yang akan diberikan 

kepada validasi ahli dan peserta didik adalah sebagai beriku: 

Tabel 3.3 Validasi Materi 

Aspek  Indikator 

Isi/Materi Kesesuaian kompetensi Inti 

Kesesuaian materi dengan kompetensi dasar 

Kesesuaian materi dengan indikator 

Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran  

Kelengkapan materi 

Materi mempermudah dalam pemahaman konsep 

Penyajian materi jelas dan mudah dipahami 

Penyajian Materi pembelajaran yang urut 

Terdapat soal latihan mandiri 

Terdapat soal evaluasi 

Tematik Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran 

Keterpaduan mata pelajaran satu dengan yang lain 
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Tabel 3.4 Validasi Ahli Media 

Aspek Indikator 

Ukuran media Replusir Ukuran media Replusir sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik 

Ukuran sesuai dengan jumlah peserta didik 

Tampilan Fisik media Replusir 

Kemenarikan tampilan  media Replusir 

Kemenarikan warna pada objek media Replusir 

Kontras warna pada media Replusir 

Kejelasan objek pada media Replusir 

Tampilan siklus air 

Desain media Replusir Kesesuaian objek media Replusir 

Kesesuaian pemilihan objek  

Ketepatan tata letak objek  

Petunjuk penggunaan yang jelas 

 

Adapun pedoman selanjutnya adalah kuisioner respon peserta didik 

terhadap media pembelajaran. Adapun pedomannya sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Kuisioner Respon Peserta Didik 

No Aspek  Indikator 

1 penggunaan media Memudahkan memahami materi 

Membantu proses pembelajaran 

Menyajikan materi secara keseluruhan 

2 Fungsi media  Mengaitkan konsep dengan realita 

Alat bantu pembelajaran 

Motivasi dalam pembelajaran 

 

Angket selanjutnya adalah untuk wali kelas V SD Negeri Junrejo 01 

Kota Batu. Angkat ini akan diberikan pada saat proses penelitian 

berlangsung. Adapun pedomannya sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Kuisioner Respon Guru 

No Aspek Indikator 

1 Efektifitas dalam pembelajaran Peserta didik antusias dalam 

pembelajaran 

Peserta didik lebih terkondisi 

Peserta didik lebih termotivasi 

Peserta didik lebih senang 

2 Penggunaan media Memudahkan peserta didik dalam proses 

pembelajaran 

  Mudah digunakan  

Membantu guru dalam proses 

pembelajaran  
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5. Lembar Soal Tes 

Tes merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

mengetahui keefektifan media yang dikembangkan dan diperoleh melalui 

hasil dari menjawab pertanyaan yang terdapat di lembar soal. Kisi-kisi soal 

tes sebagai berikut 

Tabel 3.7 Kisi-kisi Soal  

Indikator No 

Soal 

Bentuk 

Soal 

Aspek 

Kognitif 

Kunci jawaban Skor 

penilaian 

3.8 Menguraikan 

urutan peristiwa 

atau tindakan 

yang terdapat 

pada teks non 

fiksi 

1 PG C1 A 5 

2 PG C1 A 5 

3 PG C1 A 5 

4 PG C1 C 5 

5 PG C1 B 5 

1 Essay C1 Air – Uap air – Air Jenuh – 

Awan – Hujan 

10 

2 Essay  C1 Cadangan air dibumi ini 

semakin menipis 

 

10 

4.8 Menganalisis 

siklus air dan 

dampaknya 

pada peristiwa 

di bumi serta 

kelangsungan 

makhluk hidup 

6 PG CI B 5 

7 PG C2 C 5 

8 PG C1 D 5 

9 PG C1 B 5 

10 PG C1 C 5 

3 Essay  C2 Air menguap karena panas 

matahari – uap air akan naik dan 

berkumpul di udara – saat suhu 

uap air turun akan menjadi 

embun – titi air di awan akan 

menjadi hujan 

10 

4 Essay  C2 1. Penebangan hutan secara 

liar 

2. Pembakaran hutan 

3. Pembangunan jalan 

10 

5 Essay  C1 1. Menjaga kelestarian hutan 

2. Tidak membakar hutan 

3. Tidak membangun secara 

berlebihan 

10 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses menyusun secara sitematis data yang 

diperoleh dari hasil pengumpulan data dengan cara menjabarkan hasil 

pengumpulan data yang diperoleh dan membuat kesimpulan (Sugiyono, 2017: 

335).  

1. Teknik Analisis Data Kualitatif 

Analisis data kualitatif adalah suatu analisis data yang diperoleh yang 

dikembangkan  dengan hipotesis (Sugiyono, 2017: 335). Teknik analisis 

data ini akan digunakan untuk mengembangkan data yang diperoleh dari 

hasil observasi, hasil wawancara guru kelas dan  kritik dan saran perbaikan 

yang didapat dari kuisioner. Data yang sudah didapat akan dideskripsikan 

dan diolah sesuai dengan prosedur penelitian.  

2. Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Analisis data adalah  pengolah data setelah semua data terkumpul dari 

hasil kuisioner sataupun data-data lain (Sugiyono, 2017: 2017). Stistitik 

akan digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh. Data kuantitatif 

digunakan untuk mendeskripsikan kelayakan atau kevalidan media 

pembelajaran. Data diperoleh dari kuisioner yang telah diisi oleh ahli 

materi, ahli media, peserta didik dan guru kelas. Kuisioner  yang 

digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk skor 1-4. Rumus yang 

digunakan untuk untuk mencari besarnya frekuensi relatif (persentase) 

menurut Sudijono (dalam Safrudin, 2016: 31) sebagai berikut: 

𝑝 =
𝑓

𝑛
𝑥100% 
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Keterangan:  

𝑓 = hasil kuisioner 

𝑛 = jumlah frekuensi   

𝑝 = kelayakan/ kevalidan 

Setelah memperoleh data persentase, kemudia peneliti akan menafsirkan 

persentase tersebut dengan kriteria kelayakan menurut Arikunto (dalam 

Safrudin, 2016: 32) sebagai berikut: 

Table 3.7 Presentase Skor, Sumber: Safrudin, 2016: 32 

No Persentase Nilai Keterangan 

1 76% - 100% Sangat Baik 

2 56% - 75% Baik 

3 40% - 55% Kurang Baik 

4 ≤ 39% Tidak Baik 

 

Presentase di atas menunjukkan kualifikasi kelayakan media 

pembelajaran ini layak atau tidak digunakan yang dapat dilihat hasilnya 

dari presentasi dari para ahli yaitu ahli media,ahli materi, guru dan peserta 

didik. 

G. Uji Efektivitas 

Uji efektivitas digunakan untuk memperoleh efektif tidaknya produk yang 

dikembangkan, apabila diterapkan pada proses pembelajaran. Produk yang 

dimaksud dalam hal ini adalah media pembelajaran Replusir. Uji efektivitas ini 

dilihat dengan membandingkan hasil belajar peserta didik kelas V A antara 

nilai pretest dan postest pada Tema 8 Subtema 2 Pembelajaran 1. Pemberian 

perlakuan dalam penelitian ini dengan menggunakan media pembelajaran 

media Replusir. Kegiatan ini efektivitas dengan menggunakan rancangan one 

group pretest-postest design, sebagai berikut:  
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Variable bebas/ perlakuan : Media pembelajaran Replusir  

Variabel terikat  : Hasil belajar siswa 

O1    : Skor pretest 

O2    : Skor postest 

X    : Pembelajaran menggunakan media Replusir 

Uji efektivitas produk ini untuk mendeskripsikan keefektifan media 

pembelajaran yang dikembangkan agar terlihat media tersebut lebih berguna 

dan bermanfaat dalam pembelajaran. 

 

O1 X O2 


